






































 البناء بالطوب
 مشبعًا رشًا  بيوم البناء في البدء قبل الطوب رش يجب  دايًةب

 ساعة 24 ب بنائها من االنتهاء بعد بالماء المباني رش ويجب
 . غزيرًا رشًا أيام3 لمدة

  المونة تكون و االبعاد منتظم و آليًا مصنعال الطوب يفضل
 . طوبة 1000 لكل  أسمنت كجم 250  بوضع
 يفرش ثم بالماء رشه و المدماك مكان بنظافة اوال البنا  أيبد

 كل في قالبين وضعي المونة فرش بعد البناء مكان فى المونة
 قالبى بين الخيط يمد ثم الخيط بميزان يوزنها ثم الجدار من طرف

 األخر العمود لطرف العمود طرف من الخيط مدي وال  الطوب
 بميزان يوزن و  باالعمدة زوائد هناك تكون ان خشية
 أي هناك يكون ال حتى السقف من ةالساقط الكمرات ايضًا  الخيط
 . أعاله الكمرة أو العمود عن للحائط ترحيل
 وازالة الفراغات لملئ التكحيلة يعمل الرصة من االنتهاء بعد
 وجه عن داخاًل البناء مونة مستوى يكون  بحيث   المونة زوائد
 اءبن يكمل ثم بعد فيما  اللياسة  معها لتتماسك سم 1  البناء
 كامل فى يكون ان يمكن و ) الحجرة مسطح كامل في واحد مدماك
 مطابقة ويراجع االبواب أماكن فيه محددا ( المبنى مسطح

 كل في وآخرها الغرفة أول في الطول مقاس بأخذ الغرفة  ابعاد
 البداية أي الجلسات لمنسوب يصل حتى البنا يستمر هكذا و اتجاه

  البلكونة سور نهاية مستوى فسن هو و للشباك السفلية
 يراعى و

 تكون حتى المنفذة العملية مسطح جميع في تمامًا المداميك أفقية
 العراميس جميع تساوي و واحد أفقي مستوى في الجلسات جميع

 . واللحامات
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 يكحلها ثم المونة بساقط الطوب بين واللحامات الفراغات تملية
 . الخشب من بقطعة
 ومراجعة واستوائها استقامتها لضمان المباني على خيط شد

 .  الخيط بميزان رأسيتها
 جميعها الشبابيك فتحات بأد نقوم المنسوب لهذا الوصول وعند
 . المدماك آخر على الفتحة عالمات بوضع

 
 

 مالحظات
 في الخرطوم ميزانب ثابت أفقي منسوب أو الشرب أخذ يجب
 لقطة وأخذ المسلحة األعمدة جوانب على برسمه  المكان كامل
 من م1 ارتفاع على عادة يكون الشرب وهذا للجلسات منه

 فوق الخشبية واألرضيات التبليطات بعد الجلسة أن إذ الخرسانة
 مستوى عن سم90 ارتفاعها سيكون سم10 بسمك الخرسانة
  . المعتاد االرتفاع وهو األرضية
 الباب عرض عن تزيد بحيث باب فتحة لكل االعتاب تصب
 كتلة عن عبارة هى العتبة و جانب كل من سم 20 مسافة

 تتحمل حتى الشباك أو الباب فتحة اعلى توضع مسلحة خرسانية
 فى تصب أو البناء قبل رضاال على تصب ما عادة و فوقها البناء

 . المنسوب لهذا البناء بعد موضوعها



 الشباك فتحة نهاية هو و ) األعتاب لمنسوب المباني يتم هذا بعد
 افقى مستوى فى المنسوب هذا يكون أن يجب و ( بابال و

 منخفضة وأخرى عالية أعتابًا نجد ال حتى المبنى جميع في  واحد
 بالمباني يرتفع ثم للبناء التالية االعمال  في اضطرابًا يسبب مما

 البنا على البناء قبل مصبوب السقف كان اذا و الحائط نهاية حتى
 عملية هذه تسمى و اسفل من السقف مسيال الطوب من يتأكد أن

  . التشحيط
 الالزمة الشنايش ترك مستمرة بصفة البناء أعمال في يراعى
 ألعمال الالزمة الشنايش أو السقاالت لعمل أو الالحقة لألعمال

 والتشطيبات. التركيبات
 استمرار ألن مستمر ليست اللحامات ان من التأكد من البد

 . الحائط تركيب ضعف إلى يؤدي اللحامات

 
 

 مدماك من اكثر فى اللحام فيه يستمر لم جيد رباط
 الطوب تكسير أن حيث الطوب نقل أثناء العمال مالحظة يجب و

 .المشروع إقتصاديات على يؤثر
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 أنواع الطوب
 الطيني  الطوب 

 ويستعمل في أعمال البناء. األحمر :  الطوب -1

ويستعمل في ملئ الفراغات وعزل  الطوب األخضر المفرغ : -2
 الحرارة والصوت.

يستعمل في الواجهة الخارجية   طوب تكسية الواجهات : -3
 للمباني إلعطائها شكل معماري جميل.

ويستعمل في الرصف  الطوب المحروق لدرجة التزجج : -4
ويمكن استخدماه مرة ثانية بعد فكه  وبخاصة في الكباري

من عمله األول وخصوصا في أعمال العرض حيث يتصف 
 بكفاءته في تحمل الحركة مع الزمن .

 له خاصية عدم إنقاذ الماء. الطوب المزجج السطح : -5

: يستعمل في تبطين األفران المستعملة في  الطوب الحراري -6
حديد والصلب والصناعات غير الحديدية مثل صناعة ال

النحاس والزنك والرصاص وفي صناعة اإلسمنت والجير 
 والزجاج.



 2 

 

 الطوب األحمر

 الطوب غير الطيني 

ويستخدم في بناء الحيطان  : )الثقيل(الطوب الرملي الجيري -1
 الحاملة وكعازل جيد للحرارة.

حراري  عازلو للحرارة مقاوم  الطوب الرملي الخفيف : -2
ويحتوى على مقاسات سهل التشكيل  و للزالزل مقاومو متكامل

موفر للوقت وعند  أىسريعة  واإلنجازمعدالت األداء متعددة و
عازل جيد  اكبربل الطوبة قبل البناء تعطى الطوبة متانة 

 للصوت.

 

 الطوب الرملي

 مقاومالوزن  خفيفللصوت  عازل الطوب الكيماوي)الحديث( : -3
 للضغوط. مقاومللحريق 

 وتستعمل البلوكات الزجاجية في  : البلوكات الزجاجية -4

 والمستشفيات.القوا طيع الداخلية وواجهات المباني والمكاتب 
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 وحوائط .تستخدم كقواطع وأسقف وديكور  الطوب الزجاجي : -5

 

 الطوب الزجاجي

 الحراري الطوب

ولذلك فهو يقاوم درجات  من الطين الناريهذا الطوب يصنع 
الحرارة العالية و اإلحتكاك والتأثيرات الكيماوية المختلفة 

األفران المستعملة في تبطين  الدفايات وويستعمل في بناء 
صناعة الحديد والصلب والصناعات غير الحديدية مثل النحاس 

والزنك والرصاص وفي صناعة اإلسمنت والجير والزجاج 
حسب  أوسم  5.5×  11×  23أو  6×12×25 هومقاسات
 الطلب .

 
 الطوب الحراري

 
 



 أنواع الطوب
 

 الطوب النيىء )الطوب اللبن(
 على شكل طمى النيلوعادة ما يسمى بالطوب األخضر ويعمل من 

التماسك  لزيادة درجة من الرمل والتبن مضاف اليها قليل عجينة
باليد على  وتضربمترمكعب ثم تخمركيلو جرام لكل  02 بنسبة

لتجف وتتصلب مثل هرم  والشمسللهواء  األرض ثم تعرض
 هوارة بالفيوم.

 الطوب األحمر البلدى 
 محروق فىويصنع من نفس عجينة الطوب النييء ولكنه 

ويندر  وهو غيرمنتظم تماماقمائن بالطريقةالبلدى المعروفة 
 .تجانسه فى الحجم والحريق 
 الطوب األحمر ضرب السفرة

وتضرب على  وفيه تكون العجينة من طمى النيل وقليل من الرمل
قائمة الزوايا متوازى األضالع  السفرة فى قوالب منتظمة وأحرفه

 .قمائن بلدى ويحرق فى سطحةمستويةوأ
 طوب قطع السلك  

بسلك  كيناتما وقطعكالطوب األحمر ضرب السفرة ولكنه صب 
األشعال لذلك فهو أدق  خاص ويحرق فى أفران مستمرةرفيع 

 وتجانسا فى الحريق . صنعا وأكثرانتظاما فى التكوين
 طوب مضغوط 

ميكانيكى ومحروق  ب األحمر ولكنه صب قوالب تحت ضغطكالطو
امتصاصا لذلك فهو أكثر صالبة وأقل  فى أفران مستمرة األشعال

 للماء
 
 
 



 وينقسم الى :ويسمى طوب هندسى مضغوط مكبوس 
 طوب أحمر مضغوط

األماكن التى تقع عليها  أثقل ويتحمل أضغاطا كبيرة ويستعمل فى
 الوجهات. أثقال كبيرة وفى

 طوب أبيض مضغوط
 قوالب مخصوصة بااللة فى وهو مصنوع بمونة الجير والرمل

 ويتحمل ضغطا كبيرا ولكن أقل من الطوب ومحروقة فى أفران
 الوجهات بدون بياض. األحمرالمضغوط ويمكن استعماله فى

 طوب كسوة الوجهات 
سم 0صغيرة وبسمك كالطوب المضغوط ولكنه بأحجام خاصة

 بعد بنائها وهو من عدة ألوان حسب أنواع الحوائط على ويلصق
 فى التكوين . الموجودة فى الطينة الداخلة المعادن المختلفة

 ر المفرغ طوب تراكوتا األحم
المكعب فيه تبعا لمقاسه ويمتاز بخفة وزنه اذ يتراوح وزن المتر

 .وعدد عيونه
 طوب الحجر الخفاف 

والطوب المالن يزيد  ويمتاز بخفة وزنه وعزله للحرارة والصوت
 2.00جم ومعامل التوصيل الحرارى له ك 022المكعب فيه المتر 

الموجود فى مصر ال  من الخارج اذويستورد خام الحجر الخفاف 
 .ضاره به يصلح لوجود امالح

 طوب مفرغ 
بثالثة عيون او سته  كالطوب المضغوط ولكنه مفرغ بطول الطوبه

يطلب وحوائط االبراج وغيرها مما  فى القواطيع ويستعمل غالبا
 سم 02x00x01الصوت مقاس  منعالوزن و فيها خفة

 وينقسم الى 
 طوب احمر مفرغ  

يتحتم فيها خفة الوزن  ءالتىاالجزا بطول الطوبه يستخدم فى
االعتياديه ومنه  يستعمل فى المبانىالمستطيالت  متوازى ومنه

 لعقود االسقف بين الكمرات الحديديهل صوصهمخ اشكال
 اسياخ الخرسانه المسلحه. اوالستقبال



 
 طوب جبس مفرغ 

الوزن والوقايه من  يستعمل فى االجزاء التى يراد فيهاخفة
 الصوت. ومنع الحراره

  ) حرارى ( طوب نارى
تصب فى  من طينه خاصه من بلد أعلى الشالل فى بالد النوبه

درجة حرارتها مرتفعه جدا  ثم تحرق فى افران قوالب تحت ضغط
 وينقسم الى عالية الحراره  واالفران وتستخدم فى الدفايات

ويسمى  02221التزيد عن  طوب يتحمل درجات الحراره التى
 .النارى العادى  بالطوب

 .00721وحتى   02221 طوب يتحمل درجات الحراره اكبر من
 ويجب ان يتوافر به عدة شروط 

 اليظهر على الطوب اثر حتىالمناعة ضد الحرارة   -0
 والعمليه تتم فى 00721حرارة  للذوبان عندما يحرق لدرجة

 باالكسجين.ملئ جو 
وبعد  سم 02او  2الب طوله قيستعمل  االنكماش والتمدد -0

 يجب اال 01221الى درجة حرارة  ساعتينالتسخين للقالب لمدة 
 %.0من اوتمدد اكثر يحدث انكماش

لكل بوصه  رطل0022الطوب ضغط ان يتحمل  الحموله -1
 مربعه.

 طوب رملى 
اللون المطلوب  يعمل على مونة جير ورمل بنسبه خاصه واكسيد

يحرق فى افران مستمرة  ويصب فى قوالب تحت ضغط ثم
مقاومه من الطوب االحمر العادى واليستعمل  االشتعال وهى اعلى

 كيلو 022منسوب المياه ويتحمل ضغطا مقداره  تحت
 ظاهرا للواجهات جرام لكل سنتميتر مكعب ويصنع منه الطوب

القاتم الباهت وحتى االحمر بألوان جميله متعدده منها الوردى
كما يصنع منه طوب مفرغ سم 02x00x0 واالصفرومقاسه

 سم. 02x00x 01 مقاس
 



 طوب اسفلتى 
لذلك يجب ان يستعمل فى االرضيات التى عليها ضغط فى المرور

 .يكون جافا وخاليا من المواد الغريبه 
  طوب االزرق

التى تؤثر عليها  يستعمل فى المجارى وارضيات المعامل واالجزاء
االزرق المزجج فى المجارى لمقاومته  االحماض ويستخدم الطوب

 . لالحماض
 طوب معدنى 

 ((steel or metal createستيلكريت او ميتالكريت
 واالحماض . وال يتاثربالمواد الدهنيه والشحميه شديد المقاومه

  ىسمنتاألطوب ال

 
يعمل باالت  فى العمارات بالجهات البعيده عن معامل الطوب النه

كجم  122بنسبة والرمل  سمنتمن األ مخصوصه تضغط بمونه
مقاسات  الرمل داخل قوالب ذات من سمنت لكل متر مكعبأ

 .الطوب صلبا وله متانه كافيه واوجهه منتظمه  فينتجمحدوده 
 
 

       



 الزجاجي الطوب
 

 لجدران في المنزلل تصميمات الواجهات الخارجية والديكور الداخلي حلولأحد  والزجاجي .. ه  الطوب

 . المكان و موحية باالتساع بحيث تنبعث من أرجاء حوائطه أشعة الشمس و األنوار مضيئة

أو النصف انه مصنوع من الزجاج الشفاف  العاديعبارة عن طوب يختلف عن الطوب  هو تعريف :

محاطة بإطار من المعدن تسهل به عملية رصها و تثبيت  قد تكون الطوبة الزجاجيةو الملون. أوشفاف 

. ويعتبر طوب البناء الزجاجي عازاًل جيدًا ضد الحرارة والبرودة بسبب الفراغ المملوء الطوبة باألخرى

ء الزجاجي بعضه فوق بعض مثل الطوب وذلك لعمل جدران بهواء ساكن بالداخل. ويرص طوب البنا

 .توفر الخصوصية ، ولكنها ال تحجب الضوء
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 : أشكال الطوب الزجاجي

. والطولي والشجريالمتعرج  الشكل   تعدد أشكال الزجاج المستخدم في هذه البلوكات الصغيرة فنجد

ووجود هذه التموجات والشطوفات في الزجاج هامه لحجب الرؤية لما خلف هذه الوحدات الجدارية و 

 كما تتعدد ألوان الزجاج وان كان اغلبها األبيض إال أن هذا ال يمنع وجود لعكس الضوء بشكل جمالي

  ر.ألوان أخرى مثل األزرق و األصفر و األحم

 

 

 
 

 الطــــــــوب الزجاجـــي مختلفة لوحـدات ألوان

 

  



 

 

 

 وحدات الطوب الزجاجي بعد تثبيتها

 



تصنع البلوكات الزجاجية من نصفين متالصقين تحت ضغط عالي وحررارة    :الزجاجي الطوب مواصفات

مرتفعررة ويعمررل كررل نصررف مررن زجرراج نقرري عررديو اللررون أو ملررون وبعررد تالصرر  النصررفين يكررون البلررو       

وتكررون أحرفرره منتومررة وزوايرراه قائمررة واألسررطق الجانبيررة مقعرررة    .الزجرراجي مفرغررا جزئيررا مررن الهررواء 

 وبعضها.لتكوين تعشيقة بين البلوكات 
(1)

 

 

درجة عالية من الصالبة و القوة و ليس على بلوكات الطوب عبارة عن هذا النوع من  : درجة األمان

يسخن ألعلى درجات الحرارة و فجأة   وهذا النوع سيكوريتحيث انه يعتبر زجاج  من السهل كسرها

  .بذلك يكتسب القدرة العالية على المقاومة ألعلى درجات البرودة و يتعرض

 

 :أبعادها كالتالي ثالثة أنواع يوجد منه  :أبعاد الطوب

 بوصة. 2بصة إلى  5.0)أ( البالط الزجاجي المصمت : ويختلف سمكه من 

 بوصة. 4بوصة إلى  2ويختلف عرضه من  )ب( القالب المجوف :

 بوصة. 8بوصة إلى  4)ج( الصندوق المفرغ: ويختلف عرضه من 

 .وقد صنع من عذه األنواع الثالثة أشكال متباينة منها المربع  والمستطيل والمستدير

الثراني  يسرتعمل النروع   بينمرا  ويستعمل النوع األول والثاني فري األسرقف لانرارة الطبيعيرة الغيرر مباشررة.       

 والثالث في بناء الحوائط الداخلية أو الخارجية.
(2)

 

 05×25×25بين  للنوع الثاني وتتراوح مقاساتها حسب الشركة المصنعة أبعاد مختلفة للطوب الزجاجي

 .25×25×7سو ، و  01×01×8في مصر  يشتهر منها   7×00×00و 

 

  :طريقة البناء

 : الزجاجيهنا  ثالثة طرق لبناء الحوائط بالطوب 

 اسررتخدام أسرريال تسررليق وتركيررب الطرروب الزجرراجي مررع التثبيررت بالمونررة    -0

. )وتصلق لكال من الحروائط الداخليرة والخارجيرة. والحروائط المسرتقيمة      أفقية

 والمنكسرةوالمنحنية(.

 

تركيرب الطروب الزجراجي باسرتخدام مجررى تثبيرت مرع اللحرام بالسرليكون.           -2

تصرلق فقرط للحروائط    )وتصلق لكال من الحوائط الداخليرة والخارجيرة. إال أنهرا    

 .(المستقيمة

 

بطريقررة ااطررارات الخشرربية )وتصررلق للحرروائط    تثبيررت الطرروب الزجرراجي    -3

الداخلية فقط(.
(3)

 

 
 

                                                 
1
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 وأشهر هذه الطرق وأوسعها استخداما في مصر هي الطريقةاألولى. وتفاصيلها كالتالي

ـ عند البناء بذلك الطوب يجب أال يرتكز عليها أحمال و يكتفي بوزنها فقط و أن تكون القوالب مفصولة 0

 و غير متالصقة و ذلك لتمددها 

نويررف أوجرره الحرروائط يجررب تفرري حالررة تثبيررت الطرروب الزجرراجي علررى الحرروائط والخرسررانات مباشرررة  ـرر 2

 األتربة.نى فيها الطوب الزجاجي من التي سيب األربعة

وجهررا واحرردا بمحلررول البيتررومين  : بعررد التنويررف بمرراده عازلرره للرطوبررة   ةاألربعررـرر دهرران تلررك الحرروائط  3

 الساخن قبل البناء .

في حالة عدم تثبيت الطوب الزجاجي على الحوائط والخرسانات مباشرة وإنمرا علرى حلر  معردني مرن      ـ 4

 ياألصرل % مرن حجمهرا   05النضرغاط فري حردود    يحاط الحل  المعدني بمادة عازلرة قابلرة ل  مجرى صلب ، 

 .إال إذا أوصى بغير ذلكسو( 0بوصة ) 8|3سمك  من اللباد أو الفلين اوتكون غالب

يجرب وضرع طبقرة مرن اللبراد      فري حالرة تثبيرت الطروب الزجراجي علرى الحروائط والخرسرانات مباشررة          ـ    0

السميك أو الفلين أو الصوف الزجاجي في مواقع اتصال الحائط بالعناصر المحيطة به لحمايتها من خطرر  

فري مواضرع االتصرال وحرول     مرو بردون مونرة     05التشق  نتيجة تربيق السقف أو التمدد . ويكون حروالي  

طيع( فيجب أال يكون اللباد المستعمل القواالتمدد وفى رؤوس الحواجز ) إطارات الشبابيك أما في فواصل

 حتى ال يحدث ترخيو في األسقف.مو( 6بوصة ) 4|0أقل من 

تكرون المسرافة    مرو 3بقطرر ال يقرل عرن     مرن الحديرد المجلفرن    سيخينبواسطة  يتو تسليق المونة األفقية ـ6

، بالكهربراء سرو ملحومرة جيردا    20سو وتحفر  تلرك المسرافة بواسرطة أسرال  عريضرة كرل        0ي لبينهما حوا

 هذين السريخين ويوضع حائطين الجانبيين. الالطوب الزجاجي في  حائطربط هي  ووظيفة أسيال التسليق

مع الحوائط المجراورة   هذين السيخينويربط  .على األكثرمداميك 4إلىمدماكين كل  ويحاطا بالمونة وذلك

مرع خوصرة صرلب     ا بالكهربراء مر لحامهبأو  ،امسرو بعرد تجنيشره   0 بعم : إما بإدخالهما في الحائط كالتالي

مثبتة في جانبي الحائط بخوابير فيشرر، وإذا كران الفتحرة محاطرة بإطرار معردن تلحرو          Lعلى شكل حرف 

 .مباشرةالمعدني ااطار الخوصة في 

 ناعمة وخشنة)بودرة حجر جيري(. طبودرة خلي 3كجو أسمنت أبيض /م 305ـ المونة المستخدمة 7

م يجررب أن تقسررو  6أو يزيررد ارتفاعهررا أو عرضررها عررن 2م 03تزيررد مسرراحتها عررن ـرر فرري الحرروائط الترري 8

الزيررت برراللون  ةالحرروائط بواسررطة مجررارى وزوايررا حديررد مررع دهرران وجهررين سرريالقون وثالثررة أوجرره ببويرر

حسرب الرسرومات    لمونيروم األمن النوع المانع للصدأ أو من قطاعات مناسبة من  ةالمطلوب وتكون البوي

 بالنسبة إلى الحوائط الخارجية . التفصيلية وذلك

 .رة حديد كرباطمم يتو عمل ك4ـ في حالة البناء بالطوب الزجاجي الرتفاع أكبر 1

في األسقف يتو رص الطوب علرى الشردة ويوضرع بينهمرا أسريال      الطوب الزجاجي ـ في حالة استخدام 05

. hollow blocks  البالطات المفرغةمو ثو صب األعصاب كنوام 6
(4)

 

 

     :معدالت األداء 

 .في اليوم 2م 05يقومون ببناء  متمرن + عامل مونة عامل + مساعد بناء ممتاز + 

 

    :معدالت االستهال  

م.ط  0.6+  جيرر  3م 5.553+  رمرل  3م 5.520+    أسرمنت أبريض   05+   ةطوب20 إلى :  يحتاج 2م0

.سلك حديد مجلفن
 (5)

 

  

                                                 
4
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 . )مع التصرف من الباحث(.3004القاهرة  ،دار مصر للطباعة 
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 .483المرجع السابق ص   -  



  

  مع التثبيت بالمونة لطريقة تركيب الطوب الزجاجيرسومات توضيحية 

 مع استخدام أسيال تسليق وتصلق لجميع الحوائط بما فيها المستقيمة والمنحنية.
 

عطي امكانات كبيرة : . هذه الطريقة تلتركيب البلوكات الزجاج  مع المونة "بيتسبرغ كورنينج"طريقة 

منحنيات ، تعدد المداميك على مساحات ممتدة، االستعمال للحوائط الخارجية والداخلية ، البناء كحائط 

تبين  3و  8الرسومات التفصيلية األرقام و. طريقةفي هذه ال أو أي أماكن أخرىللدوش بالحمام 

طريقتين الستكمال التركيب بالمونة.
(6)

 

تركيررررب و توضرررريحي لطريقررررة رسرررر

باسرتخدام مجررى   الطوب الزجراجي  

تثبيررررت مررررع اللحررررام بالسررررليكون .    

 للحوائط المستقيمة. فقط وتصلق

 
 للمساااافة نظاااام للتثبيااار بالشااارائا الصااالبة المحاااددة

والساااايليكوم المااااانع للتساااارا هااااو نظااااام مناسااااب  

ألساالوا:"عفعب بنفسااك" وهااو متاااا لالسااتخدام مااع   

لبلوكااااااات ™  THINLINEمجموعااااااة  اااااانالين 

 متاار 80 وتسااتخدم فااي مساااحة ال تزياادعن الزجاااج.

 ويجاااب وجاااود عطاااار مااان مجااارى  ااالب     مرباااع 

(channel) .من الجوانب األربعة
(7)
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رسررو توضرريحي لطريقررة تركيررب    

باسررررررتخدام  الطرررررروب الزجرررررراجي

 Steelمجررررى حديرررد صررررلب   

channel 

فررررري عترررررب الشررررربا  )الفتحرررررة(  

والجلسررررررة طرررررروب. باسررررررتخدام   

.وأسيال التسليق المونة
(

8
)
 

 

رسررو توضرريحي لطريقررة تركيررب    

فررري الطررروب الزجررراجي مباشررررة   

عتب الشربا  )الفتحرة( والجلسرة    

مرررن الطررروب. باسرررتخدام المونرررة  

وأسيال التسليق.
(9)

 

 
  : الطوب الزجاجي أماكن استخدام
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 : الصاالت

العقبة تكون في ااضاءة أحيانا تكون هنا  رغبة في استخدام نوافذ كبيرة وواسعة في الصاالت ولكن 

القوية والحرارة الداخلة خصوصًا مع منطقتنا العربية ، إضافة إلى ذلك الرغبة في توفير الخصوصية 

ولذلك فإن الطوب الزجاجي يعتبر أحد الحلول الجيدة لتوفير الخصوصية وذلك بالتحكو بدرجة شفافية  

 .خالل النافذة الكبيرة الطوب ، أو تقليل الحرارة وااضاءة الداخلة للصالة من

 غرف النوم، الطرقات:

 ية في داخل المسكن.ريمكن استخدام الطوب الزجاجي كأحد العناصر الديكو

 : الحمامات الرئيسية

فيها الطوب الزجاجي خاصة عند الرغبة في  ميستخديعتبر الحمام الرئيسي من أفضل األماكن التي 

 .تقسيو مناط  الحمام ، وتحديد هويتها وخصوصيتها كمنطقة الدش

 : المطابخ

بالمطبخ أو عند الرغبة في  ونترات أو الطاوالت العمل المحيطةايستخدم الطوب الزجاجي بكثرة في الك

 .المطبخدى مناط  المطبخ دون عزلها كليًا عن باقي أجزاء حفصل إ

 :الساللو

تعتبر ااضاءة شيء ضروري بالنسبة لمنطقة الساللو ، والطوب الزجاجي من أنجق الوسائل لتوفير هذا 

 .سواء كان سلو داخلي في فيال أو سلو خارجي في عمارة سكنية أو مبنى عام الغرض لهذه المنطقة

 عناصر الالندسكيب:

 يمكن استخدام الطوب الزجاجي في الحدائ  وبألوان مختلفة. 



  : أمثلة على استخدامات الطوب الزجاجي

 

  .مدخل المنزل أو الشقة -0

 

 الخارجية النوافذبديال عن  -2

  

  



  

  

 برج السلوبديال عن نافذة  -3

  
 



  .عطى شكال جمالياتحاط بالطوب الزجاجي مما ي حيث  لنوافذل وأ مكمال لحائط باب الفيال أو الشقة -4

  

 

 



 

 

قرراطوع فرري مرردخل   -0

المنرررررررررررزل لتررررررررررروفير 

، للمرردخل الخصوصررية

بجانررررب كونرررره جمرررريال 

  وعمليا.

 

 

 

  تعطي شعورا باالتساع أسطحه إضاءة أن ويالح فراغين  إلىمها يقسلت قاطوع في صالة المعيشة -6

  



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ألتريوم داخل فيالدروة لأو  الداخلي لفيال ، وة للسلورد تبنى بهيمكن أن  -7

  

 
 

 

 

 

 

  



  حائط ديكوري في صالة المعيشة بجوار المدفأة: -8

 

 

 

  :أو خارجية بديال عن الطوب في نافورة داخلية -1

 



 

 
 

 

 

 



 

لتحديد لزاوية  مثال ستخدمهفن، الحمامات و المطابخو للطوب الزجاجي وجود واضق وأساسي في  -05

 داخل الحمام:

  

  :أو الدوش استخدامه كديكور لحائط البانيو -00

 



  

  
 

 

 
  



  يستخدم كقاعدة لمنضدة سفرة في المطبخ: -02

  

  لمطبخ:ل كمصدر إضاءة في الحائط الخارجييستخدم  -02

 

 
 

  



الطوب الزجاجي  في استخدام  -03

غرف النوم كديكور مميز و بسيط 

  وعملي في نفس الوقت:

 

 

 
 



 الطوب العازل 

 

 العازلمميزات الطوب االبيض الخفيف 

  خفيف الوزن

 3كجم /م 0055 مقارنة بحوالي 3كجم / م 055 تبلغ كثافته
به أكثر من كتل البناء حمله و تركي ومن السهلللبلك األسمنتي 

الحاجة  وزن الطوب األبيض الخفيف في خفض ويساهم التقليدية
البناء كالحديد  في أعمال ناء أخرى تستخدم عادةب لمواد

ولكن أيضًا يقلل  من تكاليف البناء وال يخفف ذلك فقطوالخرسانة 
لل من الالزمتين للبناء ويق والفترة الزمنية من المساحة

  القواعد واألعمدة والكمرات حجم

 

 



-05خفيف تضمن الحصول على وفر ال إن خفة وزن الطوب
األنواع اآلخرى أوزان بمن كمية الخرسانة بالهيكل مقارنة  00%

 من الطوب

وزن متر مربع من 
 المبنى )كجم(

وزن البلكة 
 ) كجم ( 05×05×05

 نوع الطوب

070 00 
الطوب 

 األسمنتي

131 1500 
الطوب األحمر 

 الفخاري

155 8 
الطوب 
األبيض 

 العازل

 
  القوة والمتانة

ويمتاز عن بقية األنواع األخرى من الطوب بارتفاع قوة تحمله 
الكثافة من  ²م/سمجك 30-00بالنسبة إلى وزنه وتتراوح بين 

و الطوب " األبيض "مادة قوية للغاية توافق  ³م/مجك 005-055
كافة المستلزمات الهندسية وتضمن قوة ضغط قصوى لألبيض 

كما تساعد خفية  من خالل المراقبة المتواصلة ومراقبة النوعية
للضغط على تقليل األحمال العالية  و مقاومته وزن الطوب الخفيف

طبقا  و اإلجهادات المؤثرة على هيكل المبنى عند تعرضه لزلزال
 للمواصفات األلمانية 

  العزل الحراري

يمتاز الطوب األبيض بعازليته الحرارية الممتازة مما يساعد على  
خفض تكاليف الطاقة الالزمة للتبريد أو التدفئة وبالتالي تخفيض 

 %05تكلفة الكهرباء بحوالي 



 

وات/ متر درجةمئوية  k  0.144عامل توصيل الحرارة للمنتج ) 
بينما معامل توصيل الطوب األحمر الفخاري والذي يبلغ معامل  (

أي أن (وات/ متر درجة مئوية  k 5000 ) توصيل الحرارة فيه
الطوب األبيض يعزل أربعة أضعاف الطوب األحمر الفخاري كما 

 أنه يعزل أفضل عشر مرات من الخرسانة التقليدية 0

 قوة التحمل عالية  

تحمل عالية تحقق جميع المتطلبات  يمتاز الطوب األبيض بقوة 
 الهندسية ويمكن استخدامه في الحوائط الحاملة والغير حاملة 0

 اقتصادي وسريع التركيب

تساهم عملية البناء باستخدام الطوب األبيض في سرعة البناء  
% مقارنة بأنظمة البناء 05بحوالي  وخفض تكاليف العمالة

 ادة طول الطوبه الواحدهخرى وذلك ناتج من سهولة النقل وزياآل
 وسرعة عملية وضع المونه عليه 0

 أبعاد هندسية دقيقة
خفيف بأبعاد هندسية دقيقة مع نسبة سماح في الطوب اليصنع 

 ملم 0 3تتجاوز +األبعاد ال 

 

 

 

 

 



 التمديدات 

لتركيب التمديدات الكهربية الطوب الخفيف يسهل حفر قنوات في 
الطوب او الحاجة الى اعادة لياسة والصحية وذلك دون فاقد في 

 األماكن التي تم حفرها 0
 

 

 

 

 

  معامل التمدد واالنكماش 

 503يمتاز الطوب العازل بمعامل انكماش وتمدد قليل حيث يبلغ 
 في األحوال العادية 0 لكل متر طولي مم

 سهولة التقطيع والتشكيل

خفيف بسهولة تقطيعه بدقة باستخدام المنشار الطوب اليمتاز 
 و الكهربي مما يعطي مقاسات دقيقة للبناء 0أاليدوي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  قليل االمتصاص للرطوبة

األبيض ببنية داخلية تتكون من فجوات هوائية الطوب يمتاز 
صغيرة تقلل نسبة امتصاص الطوب للرطوبة مقارنة بمواد البناء 

 خرى 0اآل

 مقاوم للحريق

األبيض من مواد غير عضوية مضادة للحريق  صنع الطوب 
ومطابقة للمواصفات األمريكية والبريطانية واأللمانية وإذا وضع 

في حال  مقابل لهب مباشر ال يؤدي إلى تصاعد أي دخان ساّم
سم أن يعطي  10الحريق ويمكن لجدار من الطوب بسماكة 

العالي فيه يحصر ساعات فعامل العزل  7مقاومة للحريق لمدة 
الحرارة المرتفعة في منطقة الحريق ويمنعها من إلحاق الضرر 

باألماكن األخرى من المبنى وحماية األجزاء المعدنية التي تجمل 
 مئوية 0 1055-1155المبنى ويذوب عند درجة حرارة 

 قابلية اللياسة والتلبيس

ارجية يمتاز الطوب األبيض بإمكانية تنفيذ اللياسة والرشات الخ 
 أو عليه وكذلك التكسيات لكافة أنواع الحجر المختلفة )حجر رملي

 رانيت 00الخ(ج أو رخام أو حجر طبيعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 العزل الصوتي 

لعزل الصوتي والتي تفي يمتاز الطوب األبيض بقدرة فائقة على ا
م تخفيض مستوى الكودات المتعلقة بذلك حيث يت باشتراطات

سم طبقا  05ديسبيل لجدار بسمك (00الصوت بمقدار )
 للمواصفات األلمانية 
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